Collectieve zorgverzekering via Dow
Goedemiddag,
Zoals in een eerder stadium al door Pascal van de Velde is aangegeven richting de Vereniging van
Dow Gepensioneerden zal op 1 januari 2020 onze zorgverzekeraar Avéro Achmea met Zilveren Kruis
Achmea fuseren.
Dat heeft als gevolg dat onze collectieve zorgverzekering met ingang van 1 januari 2020 wordt
uitgevoerd door Zilveren Kruis Achmea. De communicatie zal er anders uit zien, maar Dow heeft
ervoor gezorgd dat de overige wijzigingen, tevens op het gebied van dekkingsvoorwaarden, minimaal
zijn.
Dow hecht er nu en ook in de toekomst veel waarde aan het huidige niveau van onze collectieve
zorgverzekering te behouden. Dit om een brede, regionale, grensoverschrijdende en vrije zorgkeuze
aan te kunnen bieden.
Belangrijke zaken bij deze aanpassing zijn:
 Behoud van de restitutiepolis, wat inhoudt dat je als verzekerde de keuzevrijheid houdt om naar de
zorgverlener van je keuze te gaan in Nederland en in de grensstreek van België en Duitsland.
 De premie voor de basisverzekering wordt uiterlijk 12 november 2019 bekend gemaakt door
Zilveren Kruis Achmea. In de Dow zorgverzekering krijg je de maximaal toegestane
collectiviteitskorting.
 De premie voor de aanvullende verzekeringen blijven hetzelfde als in 2019 met uitzondering van
de tandartsdekkingen T-Extra en T-Royaal: deze worden met 5% verhoogd.
 De tenaamstellingen van de verzekeringen worden gewijzigd:
 Basisverzekering ZorgPlan Restitutie wordt Basis Exclusief.
 Het Aanvullend Intro pakket wordt het Zilveren Kruis Aanvullend 1 sterren pakket.
 Het Aanvullend Start pakket wordt het Zilveren Kruis Aanvullend 2 sterren pakket.
 Het Aanvullend Royaal pakket wordt het Zilveren Kruis Aanvullend 3 sterren pakket.
 Het Aanvullend Excellent pakket wordt het Zilveren Kruis Aanvullend 4 sterren pakket.
 Het Dow Aanvullend pakket blijft ongewijzigd.
 Tand-Start wordt Aanvullend Tand 1 ster.
 Tand-Extra wordt Aanvullend Tand 2 sterren.
 Tand-Royaal wordt Aanvullend Tand 3 sterren.
 Tand-Excellent wordt Aanvullend Tand 4 sterren.
 De vergoedingen voor de aanvullende verzekeringen 2019 blijven ook voor 2020 nagenoeg
ongewijzigd. De details ontvangt u binnenkort van Zilveren Kruis Achmea.
 Iedere verzekerde krijgt een nieuw relatienummer en een nieuwe zorgpas. Ga je volgend jaar naar
een zorgverlener, laat dan je nieuwe zorgpas/relatienummer zien aan de zorgverlener.
Vanaf heden zal er door Zilveren Kruis Achmea diverse correspondentie verzonden worden waarbij de
conversie en de hierbij behorende wijzigingen nader zullen worden toegelicht.
Meer informatie
Heb je inhoudelijke vragen neem dan contact op met afdeling Zorg van Witte-Boussen Assurantiën,
welke als tussenpersoon voor dit contract blijft. Bel tijdens kantooruren naar: 0115-618344 of stuur een
e-mail naar: zorg@witteboussen.nl
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